
Adekvat digital 
kompetens

Nationell strategi för skolväsendets digitalisering inklusive 

Ny läroplan & Nya ämnesplaner



Douglas Adams

”Anything that is in the world when you’re born 
is normal and ordinary and is just a natural part 

of the way the world works. 

Anything that’s invented between when you’re 
fifteen and thirty-five is new and exiting and 
revolutionary and you can probably get a 

career in it. 

Anything invented after you’re thirty-five is 
against the natural order of tings.”



Vad sker 
precis just NU!

• Ämnesplaner 
• Programmering 
• Källkritiken stärks 
• Skolbibliotekens roll tydliggörs 
• Normer och värden kopplat till 

digitalisering 
• MIK-begreppet betonas 
• Digitala läromedel 
• Nationella prov



Vad är digital kompetens? 
(Digitaliseringskommissionens definition)

• Kunskaper att söka information, kommunicera, 
interagera och producera digitalt


• Färdighet att använda digitala verktyg och tjänster


• Förståelse för den transformering som digitalisering 
innebär i samhället med dess möjligheter och risker


• Motivation att delta i utvecklingen



Digital kompetens i  
styrdokumenten

• Förstå hur digitalisering påverkar individer och 
samhällen


• Använda och förstå digital teknik 

• Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och 
ansvarsfullt sätt


• Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 
kreativt sätt med användning av digital teknik

Undervisningen (av ALLA) ska ge eleverna förutsättningar att:



Adekvat digital kompetens
• Att ha kompetens att använda tekniken och dess 

möjligheter 

• Att genom digitala verktyg förbättra 
kommunikation, kollaboration, informationssökning 
och källkritik 

• Att förstå när, och ATT, digitalisering bidrar till, 
respektive försvårar, att nå ett resultat 

• Att klara av att hantera distraktioner



Särskilt profilerat:
• Ma: Programmering som metod inom 

GY (Ma1c, Ma2c, Ma3b, Ma3c, Ma4 
och Ma5) och som stoff inom Grsk


• Sve/Sva: producera digital text, läsa 
digital text, informationskompetens, 
källkritisk kompetens, kommunikation, 
upphovsrätt & integritet vid digital 
publicering


• SH/Re/(Hi): Källkritik, informations-
kompetens, MIK, Demokrati, Etik


• Skolbibliotek: Skolbibliotekets 
verksamhet används som en del i 
undervisningen och för att stärka 
elevernas språkliga och digitala 
kompetens



(Inom gymnasieskolan) 

 Åtaganden: Lärare
• Säkerställ att elever får tillgång till lärresureser via 

Classroom


• Kollegialt lärande inklusive digital delakultur


• Följa forskningen kring digitaliseringens styrkor och 
risker


• Använda DigiExam (eller motsvarande)


• I undervisningen ge elever möjlighet att använda digitala 
verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling



(Inom gymnasieskolan) 

Åtagande: Skolledning
• Leder arbetet med skolans digitalisering


• Säkerställa att de nya skrivelserna i läroplanerna 
förbereds och efterföljs


• Skapa lokala handlingsplaner inklusive LIKA (och 
eventuellt LiKA för lärare)


• Plan för fortbildning av personal som har behov av detta


• Inkludera digital kompetens vid rekrytering



Måste alla?
• Svaret är JA

• Läroplaner: Svenska, Matte, 
Mfl redan i målen för år tre 

• En lärare med kort tid kvar i 
tjänst undervisar elever med 
många tjänsteår framför sig 

• Vi väjer inte fritt att genomföra 
delar av läroplanen och avstå 
från andra 

• Samvetsfrihet finns ej



Vilka risker känner vi till?
• Ensamarbete 

• Arbetsuppgifter där 
lärare inte leder 
processen 

• Distraktioner 

• Uppgifter där IT är 
målet och inte ett 
medel



Vad säger forskningen?
• Ökade skillnader mellan 

skolorna

• Ökade kostnader

• Ökad arbetsbelastning 
för lärare

• (Ökade distraktioner för 
eleverna)

• (Ensamarbetet ökar)



Vilka vinster ser vi?
• Traditionella arbetssätt förstärks 

(ex presentera, skriva, söka mm) 

• Omvärldsbevakning och 
informationsmångfalden 

• Kollaborativt arbete 

• Arbetsuppgifter som gynnar 
formativa processen 

• Ökad kommunikation mellan 
elev/lärare, elev/elev, elev/
omvärld 

• Ökad känsla av engagemang



Vad säger forskningen?
• Effektivitetsvinster

• Kommunikation underlättas 
(inkl delakultur)

• Skapar en relevans för 
eleverna 

• Blended learning

• Rätt genomfört kan 
digitalisering bidra positivt 
(särskilt för utsatta grupper)



Ett sätt att driva på arbetet
• Fastställ mål och förväntningar 

• Tilldela resurser strategiskt  

• Planera, samordna och utvärdera undervisningen 

• Garantera en ordnad och stödjande miljö 

• Främja och delta i lärarnas lärande och utveckling 

• Stulet ur Katz & Ain Dack ”Proffessionsutveckling & kollegialt lärande”



Vad kommer?

• Lärarbrist & obehöriga  
• Fjärrundervisning & 

distansundervisning  
• Nationella prov blir 

digitala 
• Digitala lärresurser 
• Augmented reality, 

robotnics mm



LiKA för lärare


